
 هللا الرحمن الرحيم بسم
 (31( )اللؤلؤ المكنون في أحوال األسانيد والمتون نظم: )شرح 
 -المرفوع حكمًا  -المرفوع  –حكم العمل بالحديث الضعيف  -المرسل الخفي   -الكالم على: )التدليس 

 -ر عن األصاغر رواية األكاب -واإلسناد النازل   -اإلسناد العالي وأقسامه  -المسند  -الموقوف والمقطوع 

 رواية األبناء عن اآلباء(

 عبد الكريم الخضر /الشيخ
 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 اناللهم اغفر لناا ولشاي  ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وأصحابه أجمعين ،الحمد هلل رب العالمين

أماا ، برحمتك يا أرحام الاراحمين ،واعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن أجمعين ،وللحاضرين والمستمعين
 :بعد

  :-تعالى رحمه هللا-قال المؤلف 
 ثااااام انتهاااااى ااساااااناد  ن كاااااان  لاااااى
 ماااااان قااااااولن أو فعاااااا ن وماااااان ت رياااااار  
 نحاااااو )سااااامعته ي اااااول( أو )فعااااا (
 وألح اااااان )ينميااااااه( أو )يبلاااااا  بااااااه(

 كااااأا )أمرنااااا( أو )نهينااااا(  ن صاااادر     
  ج

 نبيناااااااااااا فاااااااااااأاك مرفاااااااااااو  عاااااااااااال 
 نكياااااااار  تصااااااااريحاا أو حكماااااااااا بااااااااال 

 أو فعاا  شاا   ماان حضااور  حصاا 
 انتباااااه كاااااأا )مااااان السااااان ( أطل اااااوا 

 مااااااان الصاااااااحابي كاااااااأا كناااااااا ن ااااااار
 

 .نبينا محمد وعلى آله وصبحه أجمعين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 -الصهال  والسهالمعليهه -فهنن أضهيف إلهى النبهي  ،هذا تقسيم للخبر من حيثية أخرى وهي حسب من يضاف إليهه

ن أضيف إلى الصحابة فهو الموقوف ،أو وصف صفة خلقية أو خلقية فهو المرفوع من قول أو تقرير أو فعل  ،وا 
ن أضيف إلى التابعي ومن دونه فهو المقطوع  :-تعالى رحمه هللا-يقول الناظم  ،خالصةالهذه  ،وا 
 ثااااام انتهاااااى ااساااااناد  ن كاااااان  لاااااى

 نبيناااااااااااا فاااااااااااأاك مرفاااااااااااو  عاااااااااااال   ج
 

 .فهو المرفوع -عليه الصال  والسالم-أضيف المتن إلى النبي ناد و ني إذا انتهى اإلسيع
................................... 

 ......... فااااااااااأاك مرفااااااااااو  عااااااااااال   ج
 

هو قول : قولأ ،إن هو إال وحٌي يوحى ا ال ينطق عن الهوى قول م ،ألنه حجة ؛وهو أعلى أنواع اإلضافة والنسبة
لهه أن يجتههد  -عليهه الصهال  والسهالم-علهى أنهه  ،-جل وعال-فالسنة وحي من عند هللا  عن الهوى،ا ال ينطق م

خهالف واختهار  دفاجتهه ،سهراءحصل في فداء األكما  ،نعم له أن يجتهد ،لكنه ال يقر إذا لم يفعل األولى في قول،
 :لولذا يقو  ،فالسنة وحي ،وما لم يعاتب عليه فهو وحي ،األولى فعوتب على ذلك

................................... 
 .................... مرفاااااااو  عاااااااال   ج

 

عنهد كهل مهن يعتهد بقولهه ممهن  ،التشريع المجمع عليها ردمصدر من مصا وهو ،ألنه سنة ؛على غيره من األقوال
 .ينتسب إلى هذا الدين

 ...................................  ماااااان قااااااولن أو فعاااااا ن وماااااان ت رياااااار  



   ج

مهن أحهدث فهي أمرنها مها لهيس )) ،((إنمها األعمهال بالنيها )) :كقولهه ،-عليه الصهال  والسهالم-من قوله  "من قول"
أو مهن فعلهه  ،-عليهه الصهال  والسهالم-ههذا مهن قولهه  ((ليس عليه أمرنها فههو رد من عمل عمالً )) ،((منه فهو رد
 ،مهها أجمههل فههي القههرآن اً بينهه، وحه  مفصههلى ،-سههالمعليههه الصههال  وال-جههاء مجمههل فههي الكتهاب بفعلههه  حيهث بههين مهها

السهنة  :ومهن تقريهره ((صلوا كما رأيتموني أصهلي)) :وقال ((خذوا عني مناسككم)) :-عليه الصال  والسالم-وقال 
 .ولم ينكر هذا تقرير -عليه الصال  والسالم-ة حيث أكل الضب على مائدته يالتقرير 

................................... 
 تصاااااااريحاا أو حكمااااااااا ..............   ج

 

-قههال رسههول هللا  :أن يقههول الصههحابيبهه -عليههه الصههال  والسههالم-يحة إلههى النبههي ر كانهه  اإلضههافة صههيعنههي سههواء 
صهلى هللا عليهه -رسهول هللا  ، أو أوكل بحضهر -سلمصلى هللا عليه و -هللا أو فعل رسول  ،-صلى هللا عليه وسلم

بهال إنكهار  "باال نكيار"ممها لهه حكهم الرفهع  -عليه الصال  والسهالم-النبي بأن ال يذكر  "تصريحاا أو حكماا " ،-سلمو 
 .من أهل العلمممن يعتد بقوله 

 نحاااااو )سااااامعته ي اااااول( أو )فعااااا ( 
 ...................................   ج

 

  ،-سلمعليه و صلى هللا -صلى بنا رسول هللا  ،-سلمصلى هللا عليه و -صلى رسول  عليه الصال  والسالم،
 .............................أو فع  

 أو فع  ش   من حضور  حص    ج
 ج

يلحههق بالصههريل قههول  ،-عليههه الصههال  والسههالم-ضههب ولههم ينكههر عليههه النبههي الفعههل شههخل خالههد بههن الوليههد أكههل 
ينمهي الخبهر إلهى  :عنهي، يعهن سهعيد عهن أبهي هريهر  ينميهه "ينمياه أو يبلا  باه": قولهه التابعي بعد ذكهر الصهحابي

 .كل هذا مرفوع ،-عليه الصال  والسالم-أو يبلغ به النبي  ،أو يرفعه ،-عليه الصال  والسالم-النبي 
     ................................... 

 انتباااااه كاااااأا )مااااان السااااان ( أطل اااااوا    ج
 

-ال يريد بذلك إال سنة النبي  ،-معليه الصال  والسال-فهو ال يريد إال سنة النبي  ،من السنة :إذا قال الصحابي
ن  تريد : إن كبن عمر للحجاجايقول  ،كما في قصة الحجاج مع ابن عمر في الصحيل ،-عليه الصال  والسالم
 .-صلى هللا عليه وسلم-وال يريدون بذلك إال سنة النبي  :قال سالم ،السنة فهجر بالصال 

................................... 
      أو )نهينااااا(  أا صاااادر  كااااأا )أمرنااااا(

  ج

 انتباااااهكاااااأا )مااااان السااااان ( أطل اااااوا  
 مااااااان الصاااااااحابي كاااااااأا كناااااااا ن ااااااار 

 

ن صهدر مهن تهابعي  ،أو نهينا إن صدر من صحابي فهو مرفوع ،أمرنا مع بناء الفعل للمجهول :لصحابيقول ا وا 
لكهههن إذا صهههدر مهههن  ،-عليهههه الصهههال  والسهههالم-مهههر والنهههاهي غيهههر النبهههي ن دونهههه فاالحتمهههال قهههو  أن يكهههون اآلفمههه

، هذا إذا لم يذكر الفاعل -عليه الصال  والسالم-الرسول صحابي فال ينصرف إال إلى من له األمر والنهي وهو 
ذا قال  ،فهو مرفوع قطعاً  -صلى هللا عليه وسلم-أمرنا رسول هللا  :مراآلأما إذا صرح الصحابي ب ،مراآل النبهي وا 
جهل -هو هللا  -عليه الصال  والسالم-مر له فاآل ((د على سبعة أعظمأمر  أن أسج)): -عليه الصال  والسالم-

 ،مرفوع عند جماهير أهل العلهم أمرنا أو نهينا هذا :إذا قال الصحابي ،-جل وعال-مر هو هللا أمر  فاآل ،-وعال
الرفههع نههه لههيس لههه حكههم : إحسههن الكرخههي مههن أهههل العلههم يقولههون الأبههو و  وفريههق مههن أهههل العلههم أبههو بكههر اإلسههماعيلي

 .لكن جماهير أهل العلم على أنه مرفوع ،مر والناهيرح الصحابي باآلحتى يص



 قههههههههههول الصههههههههههحابي: مههههههههههن السههههههههههنة أو
 ج  بعهههههههههههههههههد النبهههههههههههههههههي قالهههههههههههههههههه بأعصهههههههههههههههههر  

 نحهههههههههههو أمرنههههههههههها حكهههههههههههم الرفهههههههههههع ولهههههههههههو 
 علههههههى الصههههههحيل وهههههههو قههههههول األكثههههههر  

   ج
فهو  -صلى هللا عليه وسلم- نهانا رسول هللا :أو قال ،-صلى هللا عليه وسلم-إذا قال الصحابي أمرنا رسول هللا 

صههلى هللا عليههه -يعنههي أمرنهها رسههول هللا  ،افعلههوا :-عليههه الصههال  والسههالم-  قولههه وداللتههه كههدالال ،قطعههاً  مرفههوع
النهههاس  واأنزلههه)) :جهههاء فهههي الروايهههة األخهههرى  ،"أمرنههها أن ننهههزل النهههاس منهههازلهم" :يعنهههي ،افعلهههوا :كمههها لهههو قهههال -سهههلمو 

ليس له حكم األمر وال النههي حتهى  :اهر  وبعض المتكلمين أنهم يقولون ظالسب لداود ، ينفالحكم واحد ((منازلهم
فهي الحقيقهة لهيس بهأمر ههو نه أمهر أو نههي و ؛ ألنه قد يسمع كالم يظاللفظ النبو   ،ينقل الصحابي الصيغة النبوية

لفهاا الشهرعية مهن يعرفهها   األن الصهحابة إذا لهم يعرفهوا مهدلوالأل ؛لكن هذا القول ضعيف ال يلتف  إليه ،وال نهي
 .ال أحد يعرف إذا لم يعرف الصحابة أبداً  ؟!بعدهم

 كااااأا )أمرنااااا( أو )نهينااااا(  أا صاااادر      
 مااااااااان الصاااااااااحابي.................   ج

 

ذا قالهه بعهد عصهره  ،فمرفوع بهال شهك -عليه الصال  والسالم-أمرنا أو نهينا إذا قاله الصحابي في عصر النبي  وا 
 .عصر  أولو بعد النبي قاله ب ،فهو مرفوع عند الجماهير عند األكثر -والسالمعليه الصال  -

 ........................كأا كنا ن ر   ...................................
عليههه -ذبحانهها فرسههًا علههى عهههد النبههي  ،كنهها نقههول ،-عليههه الصههال  والسههالم-كنهها نفعههل فههي عهههد النبههي  :كنهها نقههر

أبهو بكهر أفضهل ههذه  -عليه الصال  والسهالم-كنا نقول في عهد النبي  ،كنا نعزل والقرآن ينزل ،-مالصال  والسال
ألنهه لهو كهان ممها ينكهر ألنكهره  ؛بهال شهك فهوعكهل ههذا مر  ،معهروفالحهديث التفضهيل  ،ثهم عثمهان ،ثهم عمهر ،األمة
  .نعم ،ألن الزمن زمن وحي وتنزيل ؛-عليه الصال  والسالم-النبي 

  لاااااااى الصاااااااحابيوحيااااااا  ينتهاااااااي 
 وهااااااو الااااااأم ل ااااااي النبااااااي مؤمناااااااا 
 أو انتهاااااااى للتاااااااابعي وهاااااااو الاااااااأم
 ومااااااا الصااااااحابي باتصااااااال السااااااند  

     جج

 فاااااااااأاك موقاااااااااو  باااااااااال ارتيااااااااااب   
 باااااااااااه وماااااااااااا  مسااااااااااالماا تي ناااااااااااا
 ل ااااااااي الصااااااااحابي فم طااااااااو   ااااااااأ  
 يرفعاااااااااااااااه فسااااااااااااااامه بالمساااااااااااااااند  

 ج
 :فقال ،لموقوفأردف ذلك با -عليه الصال  والسالم-النبي  الكالم عن المرفوع إلى انتهى

 وحيااااااا  ينتهاااااااي  لاااااااى الصاااااااحابي
 فاااااااااأاك موقاااااااااو  باااااااااال ارتيااااااااااب        جج

 ج
موقهوف  ،يقابهل المرفهوع ،مهن قولهه أو مهن فعلهه ههذا يسهمونه موقهوفيعني إذا كان  إضافة الكهالم إلهى الصهحابي 

ذا أطلهق علهى مهن دون الصهحابي فهال بهد ،وال يطلق الوقهف والموقهوف إلهى علهى مها يضهاف إلهى الصهحابي مهن  وا 
وال  ،علهى ابهن سهيرين ،علهى الحسهن ،علهى سهعيد ،موقوف على فهالن :إنما يقال ،موقوف بنطالق :ما يقال ،القيد
 .موقوف بنطالق :يقال

 وهااااااو الااااااأم ل ااااااي النبااااااي مؤمناااااااا 
 ....................................      جج

 ج
 ،بههه اً مؤمنهه -عليههه الصههال  والسههالم- هههو الههذ  لقههي النبههي :الصههحابي ؟مههن الصههحابي ،أراد أن يعههرف الصههحابي

لكهن  ،رآه ،بهه ومها  علهى ذلهك اً مؤمنه -عليهه الصهال  والسهالم-مهن رأى النبهي التعريف المشهور عنهد أههل العلهم: 
 .الحقيقة والحكمية ة أراد الرؤيةمن أطلق الرؤي، نعم و فينطبق على العميان ةيؤ وغير الر  ةيؤ لقي يشمل الر 



  وهااااااو الااااااأم ل ااااااي النبااااااي مؤمناااااااا 
 ...................................      جج

 ج
 .به اً يعني حال كونه مؤمن

................................... 
 ..... ومااااااااااااا  مساااااااااااالماا تي نااااااااااااا      جج

 ج
 اً لقههي النبههي مؤمنهه: -رحمههه هللا- ههههل هنههاك فائههد  مههن قولهه ،فهههو الصههحابي ،يعنههي نجههزم بأنههه مهها  علههى اإلسههالم

ثهم يرتهد بعهد ذلهك ويعهود إلهى الهدين  -عليهه الصهال  والسهالم-فهي عههد النبهي  اً قهد يكهون مؤمنه ؟عهم؟ ناً ومها  مسهلم
 .ويمو  على اإليمانأيضًا  اً ويكون مؤمن

 طالب:........
هل الختالف اللفظين فائد  أو هو ممهن يهرى  ًا،وما  مسلم اً لقي النبي مؤمن :اختالف اللفظين :لكن أنا أقول هيإ

تكهون حالهه أكمهل  -عليهه الصهال  والسهالم-أو أنهه فهي عههد النبهي  ؟م بمعنى واحد كالبخهار  مهثالً اإليمان واإلسال
لكنهه  -عليهه الصهال  والسهالم-بمعنى أنه قهد يتغيهر بعهد وفها  النبهي  ؟-عليه الصال  والسالم-من حاله بعد وفاته 
 ؟نعم -مهرضي هللا عن-يقال في حق الصحابة أن لكن هذا ما يمكن  ؟في دائر  اإلسالم
 طالب:........

 .اً مؤمن :ما قال: مسلم هو قال ،أيه طيب ،ولو أسلم بعد ذلك حال كفره
 طالب:........

 ؟ها هم مجتمعين اآلن
 طالب:........

 -رحمههه هللا تعههالى-يعنههي كقههول اإلمههام البخههار   ؟يعنههي هههل الشههيخ ممههن يههرى أن اإلسههالم واإليمههان بمعنههى واحههد
لكن األكثر أن اإليمان لهه  ،واحد ءمع من أهل العلم يرون أن اإليمان واإلسالم شيصر المروز  وجومحمد بن ن

 .واإلسالم له حقيقة ،حقيقة
 طالب:........

 ؟ما الفائد  في تعبيره في القي حال اإليمان والوفا  على اإلسالم :أقول طيب لكن
 طالب:........

ومهها  علههى  :ألنههه األصههل أن يقههول ؛أنهها ال أدرك فائههد  [  يوسههف( سههور 101)] }َتااَوِفن ي ْمِساال ماا  :يعنههي مثههل مهها قههال
ههو يعنهي  ،ههو إلهى التوضهيل ئاً إلهى مها يهذكر شهي هقهد يضهطر  ،ال يريهد لكن الهنظم قهد يضهطره إلهى مهاغيره، ك ،ذلك

ال فال يحتاج إليها ،مجرد تصريل بما هو مجرد توضيل ومها  مؤمنهًا  -عليهه الصهال  والسهالم-من لقي النبهي  ،وا 
 .ولو تخلله رد  كما يقول أهل العلم ،ذلك على

................................... 
 ..... ومااااااااااااا  مساااااااااااالماا تي نااااااااااااا      جج

 ج
ال ما رجع ، ما يدرى خبرهالف من يرتد وما يدرى يعني مجزوم بأنه ما  على اإلسالم خ  :قولهه ؟عنه هل رجع وا 

ثهم يسهلم  ،قبهل أن يسهلم -عليهه الصهال  والسهالم-ى النبهي مهؤمن يخهرج مهن رأ -عليه الصال  والسهالم-لقي النبي 
وسهمعه يحهدث  ،وههو كهافر -عليه الصال  والسهالم-كرسول هرقل لقي النبي  ،-عليه الصال  والسالم-بعد وفاته 



ال ال ،ونقل عنه بعد إسالمه ال متصهل ؟يه  يصهيرإ، لكهن حديثهه لهيس بصهحابي ؟هل يكهن صهحابي وا   ؟مرسهل وا 
ال منقطع  ؟نعم ،هو ما هي بصحابي ،مرفوع تابعي :لأن يقا لكن هل يمكن ؟متصل وا 
 طالب:........
 ،تهابعي وههو متصهل؟ مرفهوع كيهف ؟نعهم ؟يجي ؟نعم مرفوع تابعي متصل ،من التابعين نالمخضرمي المقصود أن

 ؟نعم
 طالب:........

لقي النبي  ،اية رسول هرقلمن رو  ،حديث واحد هو في المسند ،وال نظير له ،مسألة يعايا بها يجي، وهذه صحيل
 .وخبره متصل ،وسمعه حال كفره ثم أسلم بعد ذلك فهو تابعي من هذه الحيثية -عليه الصال  والسالم-

 أو انتهاااااااى للتاااااااابعي وهاااااااو الاااااااأم
 ل ااااااااي الصااااااااحابي فم طااااااااو   ااااااااأ        ج

 ج
ذكرناه في الذ   ،قطعوفرق بين المقطوع والمن ،مقطوع :يقال له ،يعني المقطوع ما يضاف إلى التابعي فمن دونه

 المتنوالمقطوع يتعلق ب ،لم يتصل ما ،ألن المنقطع من أوصاف السند ؛فرق بين المقطوع والمنقطع ،درس مضى
لكهن إذا  ،إذا أضيف قول إلى التابعي فمن دونه نسهميه مقطهوع ،إلى التابعي فمن دونه مقطوع من حيث اإلضافة

  ؟نعم ؟ال ما نسميها  صل مقطوع و السند متصل من المؤلف إلى التابعي نسميه مت
 طالب:........

 ؟كيف
 طالب:........

 ؟نعم ،في شك هو أثر ما
 طالب:........

غيرهم مهن التهابعين بسهند  وأو سعيد أابن سيرين  وأمثاًل البخار  خبر عن الحسن  هو كالم تابعي يرو   ،ال ،ال
 .متصل

  طالب:........
من رواتهه كل واحد  ؟أدركتمال ما ا  نتم أدركتم المطلوب و أ ؟ي  نسميهو  ؟هل نسميه متصل أو منقطعلكن مقطوع 

لكنهه  ،بهن سهيرين أو غيهرهماوخرج في البخار  من قول سهعيد أو الحسهن أو  بطريق معتبر،سمعه من الذ  فوقه 
متصهل  :يسهو  أن نقهولههل  ،ومهن حيهث السهند متصهل ،فة مقطهوعههو مهن حهديث اإلضها ،بسند لهيس فهي انقطهاع

ال ما يسو  و يس ؟مقطوع لكهن أههل المصهطلل ينصهون علهى أن  ،الجههة انفكهاك ،نفكهاك الجههةال ؟يه ؟ إلماذا ؟وا 
فهي تنهافر لفظهي بهين الوصهل  ،تنهافر اللفظهيلل ؟لمهاذا "أن يهدخل المقطهوع   لم يهرواو " المقطوع ال يدخل في المتصل

انفكههاك  لكههن مههع تنههافر اللفظههيلل، ينصههون علههى هههذا لفظههي: متصههل مقطههوع فههي تنههافر إذا قلنههايعنههي  ،واالنقطههاع
 ؟ نعم؟نتم معيأ تنافر لو كان  الجهة واحد  أنتم معي وال مااليعني  ؟الجهة وي  المانع

 ..طالب:......
 (جههاء زيههد الطويههل القصههير: )مثههال ،واحههد مههن جهههة واحههد  مههن حيثيههة واحههد  ءإلههى شههي ااتجهههال لههو اتحههد الفظههان 

وقصهير فهي  ،عمره مائة سنة لكن ما انفكاك الجهة طويل في عمره ،ةاتحاد الجه ما تجي مع ؟ال ما تجيا  تجي و 



ياه  ، انفك  الجههة ،القامة الهْه َوَيِهد  وذلهك  -جهل وعهال-كهالم الهرب  ؟تجهي ال مهاا  تجهي و  [( سهور  الحهه 4)] }َفَأِنْه ْيض 
لكهن  ،متهين متنهافرتينأن التنافر اللفظي في هذا بشع ال يمكن أن يجمع بهين كل لكن هم رأوا ،جهة تجيالنفكاك ال
 .هو بتنافر تناقض ما سيكون: نعم التنافر لو اتجه إلى جهة واحد  ،في ما يمنع إطالقًا مع انفكاك الجهة ما

السهند المتصهل بحيهث  ،والموقوف والمقطوع والمتصل والموصول انتهي  من تعريهف الصهحيل انتهينا من المرفوع
ويقهههول  ،موصهههول :ههههذا متصهههل ويقهههال لهههه ،ق معتبهههر ممهههن فوقههههمهههن رواتهههه قهههد تحمهههل الخبهههر بطريههه يكهههون كهههل راو  

 رتسومؤ د مؤتعقال:  بن الحاجب في شافيتهاكما نل  ،-رحمه هللا-وهذه لغته  ،بالفك والهمزمؤتصل  :الشافعي
 .المسند :يقال له ءعندنا شي ،اإلمام الشافعي ةلغ

 يرفعاااااااااااااااه فسااااااااااااااامه بالمساااااااااااااااند      ل السااااااند  اتصاااااااومااااااا الصااااااحابي ب
  ج

 كمسند اإلمام أحمد. طلق ويراد به الكتاب الذ  ترتيب أحاديثه على الروا  من الصحابةيالمسند 
 كمسههههههههههههههههههههند الطيالسههههههههههههههههههههي وأحمههههههههههههههههههههدا

 ج  وعهههههههههههههههههههههههههههده للهههههههههههههههههههههههههههدارمي انتقهههههههههههههههههههههههههههدا  ج
لكههن  ،والمسههانيد مههن أوائههل المصههنفا  ،اصههطالح معههروف عنههد أهههل العلههم وهههو ،والواحههد منههها مسههند ،هههذه مسههانيد

شريطة أن يكون بسند متصل  ،-عليه الصال  والسالم-عه الصحابي إلى النبي الذ  معنا مسند يريد بذلك ما يرف
 :يقول ولذا ،إلسنادالمسند عنده المرفوع المتصل ا ،هذا اختيار المؤلف

 يرفعاااااااااااااااه فسااااااااااااااامه بالمساااااااااااااااند      ومااااااا الصااااااحابي باتصااااااال السااااااند  
  ج

، المسهند المرفهوع ،المرفهوع :يقهولومهنهم مهن  ،نه المرفوع المتصل يسهمى مسهند: إقول لبعض أهل العلم ،وهذا قول
 .أسنده فالن ووقفه فالن فمرادهم بذلك رفعه :لو قيل مثالً  ،انقطاع في السند يعني ولو مع

 والمسند المرفوع أو ما قد وصل
 ...................................  ج 

، ويطلهق ويهراد بهه ل المؤلهفكمها قها -مع اتصهال السهند-السند   لالمسند يطلق ويراد به المرفوع باتصايعني 
فالحهاكم يهرى مها يهراه المؤلهف أنهه ال  ،الوقهفق ويهراد بهه متصهل اإلسهناد ولهو مهع ويطله ،االنقطهاع المرفوع ولهو مهع

ابهن عبههد البههر يههرى أن  ،بسههند متصههل -عليههه الصهال  والسههالم-إلههى النبههي  اً مسههند إال إذا كههان مرفوعه :للخبههريقهال 
 ولهذا ،ولهو كهان موقوفهًا أو مقطوعهاً  ومهنهم مهن يهرى أن المسهند متصهل السهند ه،دالمسند هو المرفوع ولو انقطع سهن

فهنذا قهابلوا بهه الموقهوف عرفنها أن مهرادهم  ،أرسله فالن وأسنده فالن :وقد يقولون  ،أسنده فالن ووقفه فالن :يقولون 
ذا قابلوا به المنقطهع عرفنها أنههم يريهدون المتصهل ،المرفوع ألنهه وجهد فهي اسهتعمالهم أنهه  ؛والحهاكم يجمهع بينهمها ،وا 

-وهههو اختيههار المؤلههف  ،والحههاكم جمههع بههين األمههرين ،ووجههد فههي اسههتعمالهم أنههه يههراد بههه المتصههل ،يههراد بههه المرفههوع
  .نعم ،-تعالى رحمه هللا

 وماااااااااااا ي ااااااااااا   عااااااااااادد الرجاااااااااااال  
 نبااااااااااااااايلفمطلااااااااااااااا   ن كاااااااااااااااان ل

 وفااااااااي األ ياااااااار توجااااااااد المواف اااااااا 
 تصاااااااااااااااف  وساااااااااااااااب  و حاااااااااااااا ْ 

 ى ساااو  فاااي شاااي ه أم مااان اا مصااانف
 بااااااادل أو شااااااي  شاااااااي ه فصاااااااعداا 

 أو الماااااااااادة فهااااااااااو العااااااااااال  فيااااااااااه  
 ج

 وغيااااااااااااااار  سااااااااااااااامو  بالنسااااااااااااااابي
 

 باااااااااادل كااااااااااأا التساااااااااااوم لح ااااااااااهو 
 

 ف اااااااااا ْ افاااااااااااألول الااااااااااراوم بااااااااااه يو 
 ج

 سااااااوا  قاااااااد روى عاااااان طري ااااااه أو 



 بساااااااااااااااند كساااااااااااااااند المصااااااااااااااانف  
 واثنااان حياا  اشااتركا فااي األ ااأ عاان
 وأول باااااااااااالمو  منهماااااااااااا ساااااااااااب 
 ومااااااااا بضااااااااد أاك فهااااااااو النااااااااا لْ 

 ج

  لااااى مااااتن وصاااا  ثاااام التساااااوم  ن
 ومااااااان روى عناااااااه تصااااااااف  يفااااااايج

  اااااااأ أا وأا  مااااااانأشاااااااي  وباااااااين 
  تساااااااااافساااااااااااب  ولحاااااااااا  قااااااااااد ا

 هاااااااااو ألقساااااااااام العلاااااااااو م ابااااااااا ْ و 
 

 ،العلهو مرغهوب عنهد أههل العلهم، و الحديث ما يسمى بالعالي والنهازلعلوم من أنواع  :قول، أمن أنواع علوم الحديث
ههذه ههي األمنيهة نعهم  ،وبيه  خهالي ،سهند عهالي :قهال ؟ما تشهتهي :حتى قال بعضهم في مرض موته لما قيل لهم

ال  ،وهههذا هههو الههذ  ال يطههاق فههي هههذه األزمههان ،ويكتههب ويحههرر ويبحههث نعههم يقههرأ ،ليتعبههد ؛حههدفيههه أ بيهه  خههالي مهها
 ،والنههزول مرغههوب عنههه ،فههالعلو مرغهوب عنههد علمههاء هههذا الشههأن ًا،يسههير  اً يطيهق اإلنسههان أن يجلههس لمفههرده ولههو زمنهه

لمههاذا  ،ر  الوسههائنوالنههزول كثهه ،-عليههه الصههال  والسههالم-ة قلههة الوسههائن بههين الههراو  وبههين النبههي والعلههو فههي الجملهه
عليهه الصهال  -ألن اإلسهناد الهذين ههم الوسهائن بهين الهراو  وبهين النبهي  ؛صار العلو مطلوبًا والنزول مرغوب عنهه

تههرو  خبههر مههن طريههق خمسههة   نههنعههم أ ،مهها مههن واحههد مههنهم إال ويحتمههل تطههرق الخلههل إلههى الخبههر منههه ،-والسههالم
لكن لو ترويه من طريهق عشهر   ،ما ضبن ،ضبن ،نسي ،أنه أخطأ هؤالء الخمسة يحتملواحد من كل  ،أشخال

 ولهذلك ؛ ألنهه إن سهلم مهن ههذا مها سهلم مهن ههذا،صار تطرق الخلل إليه أقهوى عن فالن فالن عن فالن عن فالن 
تهدخل فهي ههذا يواختهار بعهض المتكلمهين ومها أدر  كيهف  ،شهأنههذا قهول أههل ههذا ال ،رغبوا في العلو دون النهزول

 ؟نعم ؟ختار النزول، لماذا؟ لماذا ين النزول أفضل من العلواختار بعض المتكلمين أ ؟الباب
 .طالب:.......
ربهع عنهدك حهديث ثالثهي كهل واحهد مهن الهروا  يحتهاج إلهى  :يقهول ،التعهب رقهد ،علهى قهد النصهب األجرنعم يقول: 

عشههار  تحتههاج ثالثههة أضههعاف  عنههدكلكههن لههو كههان  ،سههاعة إال ربههع وأنهه  منتهههي مههن الحههديثحههث سههاعة فههي الب
 هاه؟ ؟أخطأ  ، ماذا قال؟نقول كما قال عمر ،واألجر على قدر النصب ،الوق 

 .طالب:.......
 ؟نعههم ؟هههل المشههقة لههذاتها هههدف شههرعي :أقههول ،مههن تههدخل فههي غيههر فنههه يههأتي بالعجائههب :لو قههأخطههأ ؟ أال، ال، 

 ،جد مائهة متهرسهلك لو كهان بينهك وبهين الم، ولذس  بهدف شرعي وال يترتب عليها ثواب إال إذا اقتضتها العباد لي
أروح علههى  : أبههيد تقههولهههذه الههبالمههن تحهه  بغههي أو ت ؟متههر نألفههيلف فههي الحههار  علههى شههان يصههير أوهللا بهه :تقههول

تريهد تهؤجر  :وتقولكيلو؟  من ثمانمائةل بد آالف كيلوالشمال األقصى على الساحل وأزور مكة من هناك خمس 
عهن تعهذيب  -جهل وعهال-وهللا  ا،شهرعيًا لهذاته اً ألن المشهقة ليسه  مقصهد ؛مها تهؤجر علهى ههذا يها أخهي ؟على ههذا

 .اإلنسان نفسه غني
البخار  فيه منها اثنان وعشهرون  ،في الكتب الستة الثالثيا  ما ، وأعلىوالنزول كثر  الوسائن ،العلو قلة الوسائن

 ؟وغالبها هاثالثيًا،  اً ديثح
 .طالب:.......

 ؟منال، الثالثيا  غالبها ع ،ال



 .طالب:.......
 ؟ها ؟  جلها عن طريقثالثيا  البخار  ؟كيفوين؟  ،ال ،ال

 .طالب:.......
 مسهلم مها ،الثالثيها  في البخهار   هذا أعلى ما ،يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن األكوععن بن إبراهيم نعم المكي 

ونههزل فيههها  ،وقههد روى مسههلم أربعههة أحاديههث رباعيههة عههوالي عنههده ا ،أعلههى مهها عنههده الرباعيهه ،ثالثيهها  أصههالً فههي 
، أبهو يسهير ءالترمهذ  شهي ،يسهير ءابهن ماجهه فيهه شهيثالثيها ، مسهلم مها فهي  خماسيا ،األربعة  ارواه ،البخار  

نمها المعهروف منهه لهيس بثالثهي أن ، مهعفي الحوض أبي برز حديث  ،واحد مختلف فيه في إال حديث ود مادا ، وا 
فيهه أكثهر مهن ثالثمائهة  -مسهند اإلمهام أحمهد-المسهند  ،النسائي متأخر ما يتصور أن يرد فيه ثالثي، مبهم فيه راو  

علهى طهول  ،فهي بهن عمهر مهااومالك في ثنائيا  مباشر  نافع عن  م،ألنه من طبقة شيوخه ؛لتقدمه ؛حديث ثالثي
كتههب المتقههدمين ينبغهي أن يحههرل عليههها  ولهذا ،ائيهها الموطهأ فيههه ثن ،بههن عمههران عههن نههافع عهمباشههر  مالهك مالهك 

في البخهار  الثالثيها  فمها أنهزل حهديث  إذا كان أعلى ما ،قليلة؛ ألن الوسائن ويعض عليها بالنواجذ ،طالب العلم
 ؟تعرف الحديث ؟ تساعي،ي إفيه  ؟في البخار  

 طالب:.......
حههديث فضههل  وأطههول إسههناد كمهها قههرره النسههائي ،هههذا أنههزل حههديث فههي البخههار   ((ويههل للعههرب مههن شههر قههد اقتههرب))

 ،اآلن تصهههورنا معنهههى العهههالي والنهههازل ،بعضههههم عهههن بعهههض صهههور  اإلخهههالل اللهههي فيهههه سهههتة مهههن التهههابعين يهههرو  
ة لكن يبقى أنه إذا كان العالم رجاله أقل مهن رجهال النهازل فهي الثقه ،والعالي أفضل والنازل مفضول عند أهل العلم

ال مها ،لكونه أنظف ؛واإلتقان قدم اإلسناد النازل والضبن اإلسهناد وفيهه  الهذ  يفيهدنا علهو نظافة األسانيد مطلوبة وا 
 ،ريةو مهور الضهر األليسه  مهن  ،ههي بضهرورية مها ،ألن ههذه األمهور أمهور تكميليهة ؛مها نسهتفيدفيه؟ شخل متكلم 
 .فيهتم بالضرور  قبل الكمالي ،إنما هي كمالية

 عاااااااااااادد الرجااااااااااااال  ومااااااااااااا ي اااااااااااا  
 أو الماااااااااادة فهااااااااااو العااااااااااال  فيااااااااااه   ج

 
 

؛ خر عمهرهو  عنه في أول عمره أعلى ممن يرو  عنه في آإذا عمر الراو  فالذ  ير  ؟المد  كيف تقل "مدة"أو ال
 .-عليه الصال  والسالم-المد  إلى النبي  ألن مد  من روى في أول العمر قل 

 فمطلااااااااااااااا   ن كاااااااااااااااان للنباااااااااااااااي
  ج

 ج

................................... 
 

 

إلهى إمهام مهن أئمهة  ، والقهربعلو مطلق -عليه الصال  والسالم-القرب من النبي  ،وهناك علو نسبي ،مطلق علو
وعلهو بالنسهبة إلهى ههذا  ،يعني بالنسبة إلى ههذا اإلمهام ،الحديث أو إلى كتاب من الكتب المشهور  علو لكنه نسبي

صهاحبك ينهزل .......... بينمها .لكن البخهار  فهي ،سند أقل ما يمكنألنه قد تصل إلى صحيل البخار  ب ؛الكتاب
فصهاحبك الهذ  نهزل عنهك بهدرجتين أو ثهالث إذ كنه  ال تهرو  مهن صهحيل البخهار  إال ألن المسألة نسبية، عنك 

 ،فههذه مسهألة نسهبية ،شار  لو نزل عنك بثالث درجها  صهار أعلهى منهك فيمها يرويهه مهن ثالثيها هذا الحديث الع  
 .لو نسبيهذا ع

 فمطلااااااااااااااا   ن كاااااااااااااااان للنباااااااااااااااي
  ج

 ج

 وغياااااااااااااار  .........................
 

 



يعنههي اآلن عنههدنا مههن اآلن إلههى  ،سههموه بالنسههبي ،أو كتههاب مههن الكتههب المشهههور  ،يعنههي كنمههام مههن أئمههة الحههديث
حهث ب ، لكهن قهد يوجهد أسهانيد عاليهةإلهى عشهرين راو  حتهى نصهل إلهى البخهار   ،البخار  نحتاج إلى عشرين راو  

ن  ؛مسهألة نسهبيةه ههذ ،وقد يوجد أنهزل مهن ذلهك أذا تزيهد علهى العشهرين ًا،تصل إلى خمسة عشر راوي ألن العلهو وا 
بالنسهبة  ب النازلهة وعلهوانهزول بالنسهبة ألحاديهث الكتهأنهه صاحب الكتاب أو من هذا اإلمام إال أنه يبقى ن قرب م

 .ألحاديث العاليةل
 .في النسبي :يعني "وفي األ ير"

 األ ياااااااار توجااااااااد المواف اااااااا وفااااااااي 
 تصاااااااااااااااف  وساااااااااااااااب  و حاااااااااااااا ْ 

 

 
 

 وباااااااااادل كااااااااااأا التساااااااااااوم لح ااااااااااه
 

 فاااااااااااألول الااااااااااراوم بااااااااااه يواف اااااااااا ْ 
 

 .األخير في النسبي توجد الموافقةي ف
................................... 

 

 
 

 فاااااااااااألول الااااااااااراوم بااااااااااه يواف اااااااااا ْ 
 

سهاعيا  عنهده عنهده ت  وفي سنة ثمانمائة وسهتة وقد ت تصورنا أن الحافظ العراقيإذا يعني  ،األول الذ  هو الموافق
 ؟بهون شاسههع كهم قههرن  ة،سههاعي ههذه موافقههواإلمهام البخههار  عنهده ت  ، تهوفي فههي أول القهرن التاسههع، سههاعيا حهديث ت  

 ؟يهه هههذه إ  ، إذاً سههاعيا سههاعيا  وهههذا عنههده ت  يوجههد عنههده ت   وهههذا ،نعههم بههون شاسههع ،يعنههي خمسههة قههرون ونصههف
 .موافقة

................................... 
 مصااانفاا فاااي شاااي ه أم مااان ساااوى 

 ج

 
 

 فاااااااااااألول الااااااااااراوم بااااااااااه يواف اااااااااا ْ 
 ج

 طري اااااااااااااااااه .......................
 

 .يعني إذا وافق المصنف بعدد الرجال في شيخه كأنه وافق هذا الشيخ
 ..................أم ماااااااان سااااااااوى 
 أو شااااااي  شاااااااي ه فصاااااااعداا بااااااادل

 ج

 
 ج

 طري ااااااه أو عاااااان سااااااوا  قاااااااد روى 
................................... 

 

حديث من أحاديث البخار  ال من طريق البخار     متأخر مثاًل عن البخار  أن يرو  استطاع راو  ..،يعني أن 
نما من طريق شيخه بعدد السند  ،نعم لكن إذا كان عن طريق شيخ شيخه بحيث يوافق شيخ الشهيخ  ،وافقهيكون وا 

البخهار   ((ويل للعرب من شر قد اقتهرب)) :روى حديث ،وهو متأخر عن البخار   ،النسائي نفترض مثالً  ،بالعدد
 .هذا بدل ،رواه عاليًا عن شيخه عن شيخ شيخ البخار   ،النسائي أختصر ،لو رواه من طريق شيخ شيخه بنز 

................................... 
 بساااااااااااااااند كساااااااااااااااند المصااااااااااااااانف  

 ج

 ثاااام التساااااوم  ن  لااااى مااااتن وصاااا  
................................... 

 

 .حصل للحافظ العراقي مع البخار   ماصنيع  هو إليهذا التساو  
................................... 
 بساااااااااااااااند كساااااااااااااااند المصااااااااااااااانف  

 ج

 ثاااام التساااااوم  ن  لااااى مااااتن وصاااا  
 ومااااااان روى عناااااااه تصااااااااف  يفااااااايج
 

سهاعيا  يعنهي إذا روى الت   ،شهاريا عنهده ع   بن حجهراالحافظ الحافظ العراقي  دعونا من ..،يعني لو قدر مثاًل أن
 ،شاريا بن حجر ع  صار  بالنسبة الالعراقي رواها عن الحافظ ساعيا  عن الحافظ العراقي صار  بالنسبة له ت  



 اوى سهه ، يعنههيبههن حجههر صههار كأنههه مههن تالميههذ البخههار  اإذا كههان الحههافظ العراقههي وافههق اإلمههام البخههار  فالحههافظ 
 .وأخذ عنه ،اآلخذين عن البخار  فكأنه صافل اإلمام البخار  
 واثنااان حياا  اشااتركا فااي األ ااأ عاان
 وأول باااااااااااالمو  منهماااااااااااا ساااااااااااب 

 ج

 شاااااااي  وباااااااين أ اااااااأ أا وأا  مااااااان 
 فساااااااااااب  ولحاااااااااا  قااااااااااد اتساااااااااا 

 

جهاء طالهب مهن  ،وقد جلس للتحديث وعمهره عشهرون سهنة ،عا  مائة سنةطوياًل مسألة مفترضة في شيخ معمر 
وتهوفي سهنة  ،وجلس للتحديث سنة مائة وعشهرين ،شيخ مولود سنة مائة شيخاليعني هذا  ،طلبة فروى عنهأوائل ال
خههر فأخههذ عنههه سههنة مائههة ، وجههاء شههخل آفههي هههذه السههنة ، جههاء شههخل فههروى عنههه سههنة عشههرين ثههم مهها مههائتين

ألنه  ه،بعد شيخ سنةثمانين  اإلنسانمتصور يعمر سنة يعني أو ثمانين بعده وعمر سبعين سنة  ،وتسعة وتسعين
ويهن  ؟سبعينإي   ؟كم بين الطالب األول والثاني في الوفا أو مائة،  عي  تسعين، فييؤخذ عنه بعشر سنين مثالً 

يعنههي تصههور فههي الواقههع يأكثههر مهها و  :قههالوا ،أ  نعههم ،سههنة مائههة وعشههرين قبههل الشههيخ بثمههانينهههذا مهها   ؟السههبعين
يعنههي خلينهها نضههرب أمثلههة  ،زميلههين بينهمهها مائههة وخمسههين سههنة ،ةمائههة واثنههين وخمسههين سههنمائههة وخمسههين موجههود 
اسههتقل يعنههي، وسههبعة وخمسهين الثمائهة ألههف وث ،تهدريس سههنة سههبعة وخمسهينلبههن بهاز جلههس لاالشههيخ مهثاًل  ،واقعيهة

أو عليه، العلم  طلبوا ليالتوفي شخل في تلك السنة من  طلبوا عليه العلم ،سنة سبعة وخمسين ،قاضي ومدرس
أبهو عشهر سهنين  عشهرين شهابألهف وأربعمائهة و حضهر عنهده فهي سهنة  ،الشهيخ عمهر إلهى سهنة عشهرين ،نسنة ستي

يعنههي مهها يقههرب مههن قههرن ؟ ألههف وخمههس مائههة كههم يصههير بههين االثنههينعشههرين إلههى وسههمع مههن الشههيخ وجلههس مههن 
ألنك  ؛لمزاجافي دخل ين وافتهما مائة وخمسين سنة ما تب زميلين :لكن لو تقول ،المسألة متصور يعني  ،ونصف

تصهوير المسهألة ف ،ههو بصهحيل مها ،لهه زايهد عهن العمهرك ههذا مكسهب مائهة وخمسهين سهنة ..،تبي تظهن أنههم حهين
عنه فيمو  واحد في السنة ، فيحضر عنده ناس ويأخذون يجلس للتحديث في أول عمره هكذا يعمر الشيخ طويالً 

، ثهم فهي ثمهانين سهنة ،سهبعين ،تمر فهي التهدريس عقهودثهم يسهيعنهي فهي أوائهل عمهره،   ،األولهى أو الثانيهة أو الثالثهة
، إذا كهان الطالهب ثم يعمر هذا الشاب فنذا نظر  إلى المد  طويلهة جهداً  ،خر عمره يتلقى عنه شاب صغير العلمآ

لكههن مههن حيههث  ،سههنةمائههة وسههتين الشههيخ ثمههانين سههنة الثههاني بعههد   قبههل الشههيخ بثمههانين سههنة ثههم عمههر األول مهها
 ؟يهه إهههذا يسههمونه  ،واقههع األمثلههةالمههن حيههث يعنههي مائههة وثالثههة وخمسههين  ،ئههة وأربعههة وخمسههينما :الوجههود قههالوا

 (، نعم؟حق)السابق واآل :الخطيب البغداد  له مؤلف مطبوع باسم ،حقواآلالسابق 
 ......:....طالب
 .واحدشيخ إنما يشتركان بكونهما رويا عن لزم، ال ما يلزم، ما ي، لزمال ما ي

 هماااااااااااا ساااااااااااب وأول باااااااااااالمو  من
 ومااااااااا بضااااااااد أاك فهااااااااو النااااااااا لْ 

 ج

 فساااااااااااب  ولحاااااااااا  قااااااااااد اتساااااااااا  
................................... 

 

 ي:ألنه قال في تعريف العال
 ومااااااااااااا ي اااااااااااا  عاااااااااااادد الرجااااااااااااال  

 فيااااااااااه أو الماااااااااادة فهااااااااااو العااااااااااال    ج
 

 

-عن النبي  بعد بحيث، مد  التحمل عن هذا الشيخ  أو تأخر  ،فنذا كثر عدد الروا  عدد الرجال هذا يسمى نازل
 ، السهابق عهاليحهق: أو المهد ، فالسهابق أو اآلألنهه قهال ؛من حيث المد أيضًا يسمى نازل  -عليه الصال  والسالم



ن اتحهد العهددحهق نهازل نعم والمتأخر الذ  ههو اآل ؛ ألن هنهاك علهو بتقهدم السهماع، كلههم يهرون عهن شهيخ واحهد ،وا 
 ونزول بتأخر السماع.

 ومااااااااا بضااااااااد أاك فهااااااااو النااااااااا لْ 
  ج

 ج

 وهاااااااااو ألقساااااااااام العلاااااااااو م ابااااااااا ْ 
 

ة وفي حف، وفيه مصاألننا نحتاج أن نقول فيه بدل ؟كيف يكون ألقسام العلو مقابل ،ألنه يأتي ألقسام العلو مقابل
 ؟في مساوا  يمكن مع النزول ،نعم ،موافقة

................................... 
  ج

 ج

 وهاااااااااو ألقساااااااااام العلاااااااااو م ابااااااااا ْ 
 

ههل يمكهن  ؟نعهم ؟لكهن ههل يمكهن أن يكهون فهي النهزل مصهافحة ،قسيم الكلي المطلق والنسبي فقناللهم إذا كان الت
ال ما يمكن ؟أن يكون في النزول موافقة  ؟يمكن وا 

 طالب:.......
مههثاًل نههزول نسههبي مههثاًل بنمكههان  :إن قلهه يعنههي  ،مهها تمسههيه نههزول ،هههو بنههزول مهها ،علههو بالنسههبة للههذهبيلكههن إيههه 

فترضهنا أن  يعني لو ، نعم ،والبخار  أيضًا قد رواه بنزول ،الحديث بسند أعلى فرواه بنزول اأن يرو  هذالنسائي 
ال علهو؟ن هذا نزول و : إساعي هل نقولوجد عند النسائي ت   ساعيالبخار  ت   الحديث الذ  رواه بالنسهبة للبخهار   ا 

نفهو علو،  إذا نظر  إليه بالنسبة للبخار   ؟نسائيلل، لكن بالنسبة نزول نظر  إليه بالنسبة لمرويها  النسهائي  وا 
 .نعم فهو نزول ،خمسةأن بصل ببنمكان النسائي  ،األخرى فهو نزول

غيهر العلهو  ،ألن العلهو بالنسهبة للقهرن الثهاني غيهر العلهو بالنسهبة للقهرن الثالهث ؛على كهل حهال المسهألة كلهها نسهبية
 .لمسألة كلها نسبيةفا ،بالنسبة للقران السابع والثامن والرابع عشر والخامس عشر

  .ها  لطائف اإلسناد
 وهااااااااااك أناااااااااوا  لطاااااااااا ف الساااااااااند
 منهااااا عاااان األصاااارر يااااروم األ باااارْ 
 والشاااي  عااان تلمياااأ  والصاااحب عااان

 ه عاااااان جااااااد ومااااان روى عاااااان أبااااا
 ةوامااااااارأة عااااااان أمهاااااااا عااااااان جاااااااد

 ج
 ج

 وهاااااااااو جليااااااااا  علماااااااااه فليساااااااااتفد 
 ي بااااارْ قاااااد كااااااألب عااااان ابااااان لاااااه 

 هم وعكااااااأل أا األ ثاااااار عاااااانتااااااابع
 ينتهااااااااي عشاااااااارن  أرباااااااا  اا دفصاااااااااع
 ةجااااااااادالوأا الناااااااااو  قليااااااااا  لهاااااااااا 

 ج

ولطهائف األسهانيد ينبغهي لطالهب العلهم أن  ،ههذه أنهواع مهن لطهائف اإلسهناد ،وقفه  فقهفإن مثل األول أن  سكن  
روايهة  :منهها ،فلطهائف اإلسهناد كثيهر  ،كهذامهن لطهائف اإلسهناد  ،ألنهها تمهر كثيهر فهي الشهروح ؛يعرفهاأن و  ،يلم بها

 .األكابر عن األصاغر
 اك أناااااااااوا  لطاااااااااا ف الساااااااااندوهااااااااا

 وهاااااااااو جليااااااااا  علماااااااااه فليساااااااااتفد  ج
 ج

 .فيها فائد  اإلسنادكل لطيفة من لطائف  ،من لطائف اإلسناد فائد  ةولكل لطيف
 منهااااا عاااان األصاااارر يااااروم األ باااارْ 

 ج
 كااااااألب عااااان ابااااان لاااااه قاااااد ي بااااارْ   ج

 

لكنه تهأخر فهي أخهذه  ،نصالل بن كيسان أكبر من الزهر  في الس ،يعني صالل بن كيسان لما يرو  عن الزهر  
وهكههذا ينبغههي لطالههب العلههم أن ال يههأنف مههن الروايههة عههن مههن هههو  ،مههن هههو أصههغر منهههاحتههاج أن يههرو  عللعلههم ف



أن لكبهر واألنفهة ، ال يحملهه احتى يأخذ العلم عمهن ههو أصهغر منهه ومثلهه ودونهه ، وال ينبل الرجل وال يكملأصغر
جانههب بعههض مههن زاد علمههه وصههغر   يعنههي ليسهه  بطيبههة فههي ح بعضهههم بكلمههاوصههر : أنهها أتلقههي.......... يقههول
 ،الكبهار موجهودين، و نهاس قبهل العشهرينلاإلمهام مالهك جلهس ل ،ءأنها تدل على أن في النفس شي ، هذا ال شكسنه
أمهها كههون الشههخل إذا كههان  ،الصههغار وال يههأنفون  دوغيههره وغيههره علههى مههر التههاريخ يجلههس الكبههار عنهه ،جلسهوا عنههدهو 

نعهم لهو تصهدر الصهغير قبهل األهليهة ال  ء،هذا ال شك أنه ينبي أن في القلب شهي ،سنهبصغر يعني ينبز صغير 
 أننهها ؟لههم يدركههه الكبههار ويهه  المههانع وأدرك مههن العلههم مهها ،لكههن إذا تأهههل ،شههك أنههه ينبغههي أن يمنههع قبههل أن يتأهههل

فههي  ن مههن هههو دونهههفههال يههأنف اإلنسههان أن يأخههذ عهه ،وذلههك فضههل هللا يؤتيههه مههن يشههاء ،ويوصههى بههه ،نجلههس عليههه
أو فهي  ،يكون هذا حصل علم في بهاب مهن أبهواب الهدين ،من هو دونه في العلمعوقد يحتاج إلى أن يأخذ  ،السن

ن كانه  تعهد فهي الجملهة يعنهي أعلهم منهه ؟ههو عنهدك ويه  المهانع فن من فنون العلم مها كهل مها تواضهع طالهب  ،وا 
 .رفعة في الدنيا واآلخر هو  ، التواضع على كل حال-جل وعال-رفعه هللا العلم 

 منهااااا عاااان األصاااارر يااااروم األ باااارْ 
 كااااااألب عااااان ابااااانن لاااااه قاااااد ي بااااارْ    ج

 ج
 ج

صلى هللا -ومن أعظم ما يمثل به في هذا الباب رواية النبي  ،الجبار بن وائل عبدعن وائل بن حجر عن ابنه 
هذا  ،ألكابر عن األصاغررواية امثال في الباب، في باب هذا أعظم  ،الجساسة عن تميمحديث  -عليه وسلم

نعم مجلس األكابر  ،دونه في السنهو وهذه تربية ورد عملي على من يأنف األخذ عمن  ،من أعظم ما يمثل به
لكن ليس الدافع على  ،فنذا وجد في البلد عالم كبير وأقل منه يحرل على الكبير أكثر ،ينبغي أن يحرل عليها
 ال.ذلك األنفة أو الغير  

 ر يااااروم األ باااارْ منهااااا عاااان األصاااار
 كااااااألب عااااان ابااااانن لاااااه قاااااد ي بااااارْ    ج

 ج
 ج

 .ابنه عبد هللاابن عمر عمر روى عن  ،أبو بكر روى عن عائشة
 والشي  عن تلمياأ ................. 

 ...................................   ج
 ج
 ج

قد  !من هذا التلميذ أ  فائد  ستفادا يعني ما م،ليتصور أن الشيخ أحاط بكل عيعني  ،يرو  الشيخ عن تلميذه
 المسائل من أدلتها ما ليس عند شيخه. في بعضد التلميذ في بعض القضايا يكون عن

 والشاااي  عااان تلمياااأ  والصاااحب عااان
 تابعهم..............................   ج

 جج
والتلميذ يرو   ،روالصغير يرو  عن الكبي ،الجاد  أن التابعي يرو  عن الصحابي ،الصحابي يرو  عن التابعي
 ؛وعكس ما ذكر هو األكثر ،والصحابي عن التابعي ،قد يرو  الشيخ عن تلميذه لكن ،عن الشيخ هذه هي الجاد 

 .ألنه هو الجاد 
 ..............وعكأل أا األ ثر عن  ....................................

 .نعم هذا هو األكثر
 ومااااان روى عااااان أبياااااه عااااان جاااااد 

 ...................................   ج
 .رواية االبن عن أبيه عن جده

 فصااااااااعداا أربعااااااا  عشااااااار ينتهاااااااي  ...................................
  ج



 
 ،على أن ما وجد بهذا اإلسناد موصوف بالنكار  ،يعني أكثر ما وجد من رواية األبناء عن اآلباء أربعة عشر

العمل بهذا الخبر بحثوا عن األحاديث  واأمثلة فنذا أراد يوجدلكن هم يحرصون على أن  ،ضعيف جداً 
بن شعيب عن  ولكن أكثر من يدور في رواية األبناء عن اآلباء حديث عمر  ،يعني هذا مجرد تمثيل ،الصحيحة

 عشر يصل أم السند الذ  فيه أربعة ،مشهور الهذه السالسل  ،بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ،أبيه عن جده
ن مثلوا به، بي طالب فهذا ضعيفإلى علي بن أ  .منكر  ،األسانيد التي تروى بهذا اإلسناد منكر ،لكنه منكر ،وا 

 فصااااااااعداا أربعااااااا  عشااااااار ينتهاااااااي    ومااااان روى عااااان أبياااااه عااااان جاااااد 
  ج

ء عن آباء بنا، أالتميميون من الحنابلة يرو  بعضهم عن بعض، و أكثر من وجد األربعة عشر ،هذا أعلى ما وجد
من حيث  ، لكن فيهم هلكى-معليه الصال  والسال-يعني ال يتسلسل إلى النبي  ،الطبقة الثالثةإلى  إلى أن يصل

ال  ،فهذا من باب التمثيل يذكر ،بل فيهم من وصف بالوضع ،الرواية بن  ورواية عمر  ،فالعمل على الصحةوا 
ف في مرجع الضمير وسبب االختال ،فيها بين أهل العلم ها سلسلة مختلفتعرفون أن ،شعيب عن أبيه عن جده

عمرو وأبوه يعود إلى  "في أبيه"فالضمير  "عن أبيه" :ليه في قولهعلى ما عاد عيعود  :فنن قلنا "،في جده"
ذا قلنا ،فيكون الخبر مرسل ،ومحمد تابعي ،جده محمد :قلناو يعود إلى عمر  :قلناإن وجده  ،شعيب الضمير  :وا 

إال ما يقال في أن شعيب  فيكون الخبر متصالً  و،بد هللا بن عمر يعود إلى األب فجد األب ع ،يعود على األقرب
والجد  ،لكن المرجل أن الضمير يعود على شعيب ،كما قاله بعضهم ولم يلق ولم يسمع من جده عبد هللا بن عمر 

بن شعيب عن أبيه عن جده عبد هللا  وعن عمر  ،وقد جاء التصريل به في أكثر من حديث و،عبد هللا بن عمر 
 بعضوحكم بصحة هذه السلسلة  و،من أهل العلم سماع شعيب من جده عبد هللا بن عمر  ورجل جمع و،ر بن عم
 ،هي مقبولة :التوسن في األمر اختاروه جمع أو فريق ثالث وقالواو  ،منقطعةهي  وا:وردها آخرون وقال ،العلماء

نما يحكم عليها بالحسن إذا صل السند إلى عمر  ،وليس  من أعلى الصحيل حديث بهز بن حكيم عن أبيه  و،وا 
ألن السلسلة أربعة في حديث هنا؛ بن شعيب عن أبيه عن جده ال يرد  والخالف الوارد في حديث عمر  ،عن جده
لكن بهز بن حكيم بن معاوية حيد   ،بن شعيب بن محمد بن عبد هللا وعمر  ،بن شعيب عن أبيه عن جده وعمر 

، وقد لقي كل واحد وأخذ عن كونه يعود إلى الجد األقرباختالف في  في فالضمير ما ،هذا ليس بصحابي
وكما قيل  ،كالم ألهل العلم في ذاته هلكن يبقى مسألة الكالم في بهز في ،هي بوارد  مسألة االنقطاع ما، خراآل

 ،غير مرجلوجود الخالف من ل ؛واالختيار أيضًا أن تكون من قبيل الحسن ،في األولى يقال هنا الخالف موجود
بن شعيب عن أبيه عن جده حسن وما يروى من طريق بهز  وما يروى من طريق عمر  ،ن هذه حسن: إقلناإذا 

ألن البخار   ؛بن شعيب عن أبيه عن جده ومنهم من رجل رواية عمر ؟ عن أبيه عن جده حسن فأيهما أرجل
ن إسماعيل عن سأل  محمد ب :قال ،له الترمذ  في علله الكبير، فيما نقصحل حديث مرو  بهذه السلسلة

 :قال ،الذ  هو حديث التكبير في صال  العيد ،هو حديث صحيل :حديث عبد هللا بن عبد الرحمن الطائفي فقال
وعلق لبهز بن حكيم  ،شعيب عن أبيه عن جدهطريق عمرو بن ن وهو مرو  مفصححه  ،هو حديث صحيل
ن كان معلق ،ل بهزالعبر  بالكتاب وما خرج في الكتاب يرج :فمن يقول ،عن أبيه عن جده العبر   :ومن يقول ًا،وا 

 و بن شعيب عن أبيه عن جده.يرجل عمر  -والتعليق دون التصحيل-بالتصحيل 



 وامااااااارأة عااااااان أمهاااااااا عااااااان جااااااادة  
 
 

 لها................................. 
 

عن جده ترو  يعني كما يرو  الرجل عن أبيه  ،ترو  عن أمها عن جدتها من هذا النوع ، امرأ امرأ  عن أمها
 .عن جدتها االمرأ  عن أمه

................................... 
 ج

 ..... وأا النااااااااااو  قلياااااااااا  الجاااااااااادة 
  ج

قليل  ،نعم ،بكثير من وجود العلم في الرجال لالطلب والعلم في النساء قليل أق :ألن أوالً  ؛قليل نادروجوده يعني 
رو  من  يعني كم ،رواية غيرهمن أبيه عن جده قليلة بالنسبة لع أن رواية االبن ، معبالنسبة لوجوده في الرجال

 ،خرآالبعيد عن هذا الراو  عن راو  بعيد  قليلة بالنسبة لرواية فالن األجنبي ؟حديث بفالن عن أبيه عن جده
س من فيه شيخ يدر  تجد أقرب الناس إلى المسجد الذ  ،لم أهله وجيرانهايعني أزهد الناس بالع ،وهذه حكمة إلهية

وولد الشيخ يدور  وح يمين يسار،ر أحد يإن كان فيهم  الجيران دأوال ،كون من أجل المشائخنفس الحي يمكن ي
هللا ، روح دور ولدك :لهال قأنا اللي ربي  ولد  ي : يقول الشيخ؟ لئاللماذا، وهذه سنة إلهية ،هذا معروف ،غيره

 يعني أن  ،وأيضًا التبذل معه له دور ،أقرب الناس إليهه فيكون اإلنسان يزهد  هذه حكمة إلهية :أقول ،المستعان
في نفسك وعندك قيمة شخل تراه على كل وضع قائم جالس نائم في ثياب بدون ثياب أحيانًا يصير  هل يستو  

لكنه بني أوالده ال شك أن هيبته أقل من شخل ال يراه إال على أكمل حال فتجد  ،يةرضهي بم على أوضاع ما
 .ال يظن أنه علم ولده: لئأوالً  ..،لهذاتنزل قيمته ف
 طالب:.......

أيضًا كونه يرى أباه أو قريبة أو جاره على أوضاع مختلفة تحن  ،همأبناء استطاعوا أن يهدو ا األنبياء ماال، ال، 
اية من هيبته بخالف البعيد هذه أيضًا لها دور فراوية االبن عن أبيه عن جده بالنسبة لعموم الروايا  قليلة ورو 

ذا وجد في األسر  امرأ  واحد  في األسر  بكاملها قد  ،قلجدتها أقل ألن العلم في النساء أ البن  عن أمها عن وا 
 قال:ولذا  ،ثم البن  ترو  عنها بنتها وهكذا ،فضل عن كونها بن  هذه المرأ  ،ال تجد ثانية

................................... 
 ج

 دة..... وأا النااااااااااو  قلياااااااااا  الجاااااااااا 
  ج

  نعم.
 وماااااااا روى ال ااااااارين عااااااان قريناااااااه  
 مثاااا  الصااااحابي عاااان صااااحابي نمااااا
 فاااااااانن روى عنااااااااه وأا عنااااااااه روى 
 وا  اااااااااااااااوة واأل اااااااااااااااوا  فليعاااااااااااااااد

    ججج

 شاااااااااريكه فاااااااااي شاااااااااي ه وساااااااااانه   
 كاااااااأاك مااااااان بعاااااااد فاااااااأقران ساااااااما
 فاااااااااااأا مااااااااااادبج وأقاااااااااااران حاااااااااااوى 
   سااااايما عناااااد اجتماااااا ن فاااااي ساااااند

    ج
 ،بمعنى أنهم يكونوا من طبقة واحد  ،المتشابهون في السن واألخذ والمراد باألقران الروا  ،عندنا رواية األقران
لكن إذا  ،وقد يكون قرين له في األخذ دون السن ،وقد يكون قرين له في السن دون األخذ ،هؤالء هم األقران

إن ثم  ،رواية األقران :فنذا روى أحمدهما عن األخر قيل ،اجتمع السن واألخذ أولى ما يقال في تعريف القريب
 وإن روى عمر  ،فقن رواية أقران وقرينان إن روى زيد عن عمر  وروى الثاني عن األول روى القريب زيد وعمر 

 ؟ي ، هذا يسمونه إهذا المدب  :عن زيد قلنا ووعمر  ولكن إذا روى زيد عن عمر  ،رواية أقران :عن زيد فقن قلنا
 .المدب 



 طالب:........
 .يمنى نضير جهته اليسرى ألن الجهة ال نعم؛ الوجه يباجتيمن د

 وماااااااا روى ال ااااااارين عااااااان قريناااااااه  
 شاااااااااريكه فاااااااااي شاااااااااي ه وساااااااااانه    جج

  جج
 .يعني في األخذ والسن

 مثاااا  الصااااحابي عاااان صااااحابي نمااااا
 ....................................     ججج

    ج
ر يرو  عن وجاب ،ابن عمر يرو  عن جابر ،وعائشة ترو  عن أبي هرير  ،عن عائشة   رو يهرير   يعني أبو
 .ابن عمر

 مثاااا  الصااااحابي عاااان صااااحابي نمااااا
 كاااااااأاك مااااااان بعاااااااد فاااااااأقران ساااااااما     ججج

    ج
 .خر من غير عكس هذه رواية األقرانيعني إذا روى أحدهم عن اآل

 فاااااااانن روى عنااااااااه وأا عنااااااااه روى 
 ....................................     ججج

    ج
 .يعني كل واحد روى عن الثاني

................................... 
 فاااااااااااأا مااااااااااادبج وأقاااااااااااران حاااااااااااوى      ججج

    ج
لكن ال يمكن لرواية األقران من غير أن يرو  الثاني عن األول ، التدبي  رواية أقران ،المدب  يحو  رواية األقران

ف فيها وهذه اللطائود وغيره كتب كل هذه األنواع ، وفيه كتاب مصنف ألبي داخو  واألخوا ، نعم رواية اإلمدب 
وما من باب من أبواب علوم الحديث إال وقد  ،يؤلفون في كل باب من أبواب علوم الحديث ،كتب ألهل الحديث

كل من أنصف  ..،كل من جاء بعد الخطيب نعم :حتى قال أبو بكر بن نقطة ًا،البغداد  كتابالخطيب ألف فيه 
ذلكم نجد من يقع  ، ومعلة على الخطيببال شك عا ،علم أن من جاء بعد الخطيب من المحدثين عيال عليه

طالب العلم بحاجة  ؟!أدخل خلن بين علوم الحديث وأصول الفقه هذا إساء  ،وأنه أساء إلى علم الحديث ،فيه
ال شك أن علم الكالم  ،م الكالم لكنها ما ضر ء من أصول علصول الفقه دخله شي، نعم أالعلمين معاً إلى 
ال نحتاجه إن كان فيه مخالفة لما تقرر  وما ،فنأخذ منها ما نحتاجه ،لم كالملكن وجد  ونفع  وفيها ع ،مذموم

ألن فيها  ؛كتب أصول الفقه ذأما الكالم والدعاوى التي تندد بنب ،هذه مخالفة :يقال ،عندنا في الدين يعلق عليه
باألصول طيب والمرحلة  ألنها تأثر  ؛لك ينادى بنبذ كتب المصطلل؟ وتبعًا لذتتعلم يا أخيأين من  ،كالمالعلم 

إننا نخشى أن المسألة تتسلسل لكن يستفاد من كتب  ؟وي  يتوقع المرحلة الثالثة ؟الثالثة وي  تصير عاد
لكن  ا،فيه يستفاد من تفاسير القرآن على ما ا،فيه يستفاد من شروح الحديث على ما ا،فيه األصول على ما

، فيها ويستفاد منها على ما ،ويعلق على الكتب ،ألة مخالفةن هذه المس: إينبغي ألهل الحق أن يبينوا يقال
 ؛حلقة من حالقا  التسلسل تفقدأن العلوم الدخيلة الكتب من هذه هذه  وأخشى أن الدعو  التي تدعو إلى تنقية

 ،ى المسائل الكالمية التي يستفاد منها الربن بين هذه المسألة واألخر  ا جردنا كتب األصول مثاًل من بعضألنه إذ
ولذلك الموفق بن  ،م الكالمكثيرًا من كالمه إال إذا قرأنا في علكتب شيخ اإلسالم أحيانًا ال نستطيع أن نفهم 

ألن كثير من القضايا األصولية تحتاج  ؛ومدخل إليه ،قدامة أدخل مقدمة منطقية جعلها مدرج إلى علم األصول
طالب  يبقى أن علىلكن  ،ية لكثير من المبتدعةوهو مط ،وعلى كل حال علم الكالم مذموم ،إلى علم الكالم

يعني إذا  ،فيها من مخالفا  ويعقلوا على ما ،وعلى العلماء أن يبينوا هذا الكتب ،مميزاً  العلم أن يكون نبيهاً 



 :علينا بعض القضايا يعني كم الدعو  التي تقولقد يعسر  والمنطقية جردنا علم األصول من المسائل الكالمية
قتصر على اطيب أن  تقرأ في بعض هذه الكتب التي بالفعل جرد  و  ،لسير  من األخبار الضعيفةتجرد كتب ا

ألن هناك حلقة مفقود  ال  ؛يعني أن  أحيانًا تنتقل نقلة غريبة في الخبر ،الصحيل صحيل السير  النبوية مثالً 
ء، إنما لتسلسل ليها حكم وال شيذلك إذا علق عليها وال يترتب ع ، ومعإال بهاالزمني يمكن أن يكون التسلسل 

 .بمثل هذا األفكار يؤتى
 وا  اااااااااااااااوة واأل اااااااااااااااوا  فليعاااااااااااااااد

 ...................................     ججج
    ج

خو  من اإليوجد في الصحابة  ، إخو نعم عائشة عن أسماء ،أسماء عن عائشة ،أخو  وأخوا  فالنة عن أختها
يوجد الخمسة من اإلخو   ،ويوجد األربعة من اإلخو  ،كلهم لهم روايةإلخو  ، ويوجد الثالثة من ايوجد فيهم االثنان
خوته سبعة كلهم إالنعم ،ويوجد سبعة ،خو  في التابعين، ويوجد ستة من اإلوكلهم لهم رواية  ،خو ان بن مقرن وا 

قد  ًا،ه أخخ يظن، وغير األليس بأخ يظن األخال ، نعم لئرف هذه األمور ال يختلن عليه األمفطالب العلم إذا عر 
عن  ، وأن  تعرف أن فالن يرو  اتحد االسم في المتفق والمفترق مثالً  لكن إذا ،كتب الرجال تكشفإن  :يقول

 .أخيه زال اإلشكال عنك
 وا  اااااااااااااااوة واأل اااااااااااااااوا  فليعاااااااااااااااد

   سااااايما عناااااد اجتماااااا ن فاااااي ساااااند     ججج
    ج

  ، نعم.يحتاج إليههذا  ،واألخ  ترو  عن أختها ،عن أخيه ، األخ يرو  إذا اجتمعوا
 هاااااااأا ومااااااان ألطافهاااااااا المسلسااااااا ْ 
 نحااااااو اتفااااااار ا ساااااام فااااااي الاااااارواة  
 أو باتفااااااااااااار صااااااااااااير  التحماااااااااااا   
 أو صاااااااااااف  قارنااااااااااا  األدا  معاااااااااااا
 وأفضاااااااا  المسلسااااااااال  مااااااااا أتااااااااى
 وقااااااااااد يعاااااااااام السااااااااااند التسلساااااااااا ْ 

      ج

 وهااااااااااو الااااااااااأم بصااااااااااف  يتصاااااااااا ْ  
 أو فااااي انتسااااابهم أو فااااي الصاااافا   
 أو  ماااااااااااان أو بمكااااااااااااان فاع اااااااااااا   

 كاااااأا  ن جمعاااااا مااااان قاااااول أو فعااااا 
 بصااااااااير  تحااااااااوم اتصااااااااال ثبتاااااااااا
 وتاااااااااااارة أثنااااااااااااؤ  قاااااااااااد يحصااااااااااا ْ 

 ج

والذ  يغلب  ،وألف في األحاديث المسلسلة مؤلفا  ،نوع طريف ،طيب هذا المسلسل نوع من أنواع علوم الحديث
أو  قوليةة : االتفاق بين الروا  في صفوالتسلسل ،يستمر فيه التسلسل ؛ ألنهم يحرصون على ماعليها الضعف

أو عن محمد، كل الروا  محمد عن محمد عن محمد بن فالن  ،كأن يتسلسل السند بالمحمدين مثالً  ةليفع
حدثنا فالن أو  :حدثنا فالن قال :حدثنا فالن قال ،تتسلسل صيغة األداء ، أوأو بالمصريين ،بالشاميين مثالً 

قد يتسلسل بفعل  ،ف قولي أو فعليالمقصود أنهم يتفقون على وص ،أخبرنا فالن إلى أخره أو بالعنعنة يتسلسل
فالن ثم قض لحيته حدثني  :أو قال ،حدثني فالن فتبسم :قال ،حدثني فالن فتبسم :قال ،حدثني عن فالن فتبسم

 :قال ،حدثني فالن وهو أول حديث سمعته منه ،أو يتفقون على قول ،حدثني فالن ثم قبض لحيته وهكذا :قال
زال يتسلسل ، وما الحديث المسلسل باألوليةهو و  ..،حدثني فالن :قال ،هحدثني فالن وهو أول حديث سمعته من

عليه -ال يتسلسل إلى النبي  يينة،ينقطع عند سفيان بن ع ،لكنه ينقطع عند سفيان ،باألولية إلى يومنا هذا
أمن   :فيقول ،حتى يؤمن بالقدر ))ال يجد أحدكم حالو  حتى يؤمن بالقدر(( :حديثيتسلسل  ،-الصال  والسالم



 هأمن  بالقدر خير  :-عليه الصال  والسالم-من النبي  ءً ، حتى يؤمن بالقدر فيقول كل راو  من رواته بدبالقدر
 .هذا المسلسل ،حلوه ومره ،وشره

 هاااااااأا ومااااااان ألطافهاااااااا المسلسااااااا ْ 
 وهااااااااااو الااااااااااأم بصااااااااااف  يتصاااااااااا ْ        ج

 ج

 .وصف قولي أو فعلي ،صفة وصف يجتمع عليه جميع الروا ب
 ساااااام فااااااي الاااااارواة  نحااااااو اتفااااااار ا 

 ...................................       ج
 ج

فالن  "أو في انتسابهم"، اتفقوا في االسم كلهم ،حدثني محمد بن فالن :قال ،حدثني محمد بن فالن :قال
وتجدون في الشروح من لطائف اإلسناد أن الروا  كلهم مدنيون نعم الروا   ،حدثني فالن الشامي :قال ،الشامي

 .الروا  كلهم مصريون وهكذا ،لهم شاميون ك
................................... 

 أو فااااي انتسااااابهم أو فااااي الصاااافا          ج
 ج

 ه.خر آإلى  ..حدثني فالن الطويل :فالن الطويل قال ،في صفاتهم
 أو باتفااااااااااااار صااااااااااااير  التحماااااااااااا   

 ...................................       ج
 ج

كل واحد سمعه ممن  ،صيغة األداء بأن تكون طريقة التحمل السماعفي  ،خره.. إلى آحدثنا :لقا ،حدثنا :قال
 : سمع .قال : سمع قال ،وأدى بلفظ التحديث أو السماع ،فوقه

 أو باتفااااااااااااار صااااااااااااير  التحماااااااااااا   
 أو  ماااااان ..........................       ج

 ج

مثاًل حديث في  ،يشترك فيه الجميع ؟معنى زمن واحد وي  ،في الزمن بأن تكون الرواية في زمن واحديتفقون 
  فنن شد واشتد الحر فابردإذا أ)) :قد يغفل اإلنسان عن رواية حديث فمثالً  ،الزمان مثاًل ما يذكر بهذا الحديث

ألنه ذكره لك  ؛فأن  رويته عن شيخك في الصيف ،في الصيف ؟متى يتذكر هذا الحديث الحر من فيل جهنم((
 .اتفاق في الزمنهذا  ه..،يخه رواه لتلميذه في الصيف ألنش ،في الصيف

................................... 
 أو  ماااااااااااان أو بمكااااااااااااان فاع اااااااااااا          ج

 ج

))الحجر لحجر األسود تذكر  إذا رأي  ا فالمناسبا  التي تذكر بالخبر سواء كان  زمنية أومكانية فمثالً  ،بمكان
 ؟ي إ األسود((

 طالب:........
 .ألزمنة واألمكنة لها أثر في التحديثاف ،فحدثه به وهكذا هه شيخ قبله مع شيخرآ  ))يمين هللا((عم ن

................................... 
 أو  ماااااااااااان أو بمكااااااااااااان فاع اااااااااااا          ج

 ج

 .هذا مكان ،مثل استجابة الدعاء بالملتزم
................................... 

 معاااااااااااا  أو صاااااااااااف  قارنااااااااااا  األدا 
      ج

 ........................... فاع اااااا    
 مااااان قاااااول أو فعااااا  كاااااأا  ن جمعاااااا 

 ج

  .. إلىأن تقول دبر كل صال (( ن))إني أحبك فال تدع :لمعاذ -عليه الصال  والسالم-من قول مثل قول النبي 
وهو يروى بهذه الصيغة  ،إلى يومنا هذا ،ثم التابعي قاله لمن بعده ،عنه ، ثم معاذ قاله لمن رواهخر الحديثآ

 .نعم "أمن  بالقدر" :قوله قبض اللحية مع "أو جمعا"كقبض اللحية مثاًل  "من قول أو فع "



 وأفضاااااااا  المسلسااااااااال  مااااااااا أتااااااااى
 ...................................       ج

 ج

 طريق ثقة وأن قد ال يوجد مثاًل مسلسل من  ،الحرل على التسلسل قد يضطر الراو  أن يطلبه عن غير ثقة
الغالب على المسلسال   ، ولذاولو كان من غير ثقة ،سلسل بأ  وسيلةبتضطر أن تثب  التسلسل تبحث عن الت
 اء.إما أن ينقطع التسلسل أو يستمر بضعف

 وأفضاااااااا  المسلسااااااااال  مااااااااا أتااااااااى
 بصااااااااير  تحااااااااوم اتصااااااااال ثبتاااااااااا       ج

 ج

يكون هناك  ..،يدل ما، بظدل على أن الحديث ض  أو ما ي ،التحديث أو السماع ،اتصال كالتحديثيدل على ما 
 .هؤالء الروا  ضبطوا الحديث ،تدل على أنهم ضبطوا ة من خالل اإلسناد قولية أو فعليةقرين

 وأفضاااااااا  المسلسااااااااال  مااااااااا أتااااااااى
 وقااااااااااد يعاااااااااام السااااااااااند التسلسااااااااااْ  

      ج

 بصااااااااير  تحااااااااوم اتصااااااااال ثبتاااااااااا 
................................... 

 ج

 .إلى يومنا هذا -عليه الصال  والسالم-من النبي  يعني من أوله
.................................... 

 وتاااااااااااارة أثنااااااااااااؤ  قاااااااااااد يحصااااااااااا ْ        ج
 ج

لم  لكن قبل ذلك ،ألنه من سفيان إلى يومنا متسلسل ))الراحمون يرحمهم الرحمن(( :مثل حديث المسلسل باألولية
لكنه ال يثب  بل  ،-عليه الصال  والسالم-ه تسلسل إلى النبي أن ، نعم يروى بطرق غير ثابتةيحصل تسلسله

 .وهللا أعلم، ينقطع التسلسل عند سفيان
 .ه أجمعينبح، نبينا محمد وعلى آله وصعلى عبده ورسولهوبارك وصلى هللا وسلم 

 


